
Objednávka úpisu akcií 
v rámci nabídky pro zaměstnance 2016 
Zašlete na personální útvar nejpozději  
do 10. června 2016*

Já, níže podepsaný/á

 Potvrzuji následující:
• podrobně jsem se obeznámil(a) s nabídkovou dokumentací, která mi byla předložena, zejména s informační brožurou a jejím místním 

dodatkem, jakož i s dokumentem s klíčovými informacemi pro investory (KIID) týkajícími se fondu FCPE CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 
2016 a FCPE CASTOR INTERNATIONAL (k dispozici na vyžádání u Vašeho zaměstnavatele nebo na www.vinci.net);

• byl(a) jsem informován(a) o upisovací ceně;
• souhlasím s tím, že se budu řídit požadavky a závazky uvedenými na zadní straně tohoto formuláře.

 Dále potvrzuji, že jsem ke dni této objednávky zaměstnancem společnosti skupiny VINCI a splňuji podmínku trvání 
zaměstnaneckého poměru po dobu nejméně šesti měsícû za posledních dvanáct měsíců.

  Pan       Paní     

 Beru tímto na vědomí, že:
• úpis akcií v rámci této nabídky se řídí ustanoveními plánu úspor mezinárodní skupiny s vlastnictvím akcií koncernu VINCI a této objednávky ;
• nabydu v rámci této nabídky akcie VINCI prostřednictvím úpisu podílů fondu FCPE „CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2016“, který bude 

spojen s fondem FCPE CASTOR INTERNATIONAL, pokud tak rozhodne správní rada FCPE a dojde k souhlasu ze strany AMF (francouzský úřad 
pro dozor nad cennými papíry);

• tato objednávka úpisu akcií je neodvolatelná, pokud je učiněna v písemné podobě. Avšak pokud ji podám také on-line, objednávka učiněná 
on-line má přednost, bez ohledu na její datum, a má objednávka úpisu akcií v písemné podobě nebude zpracována.

 Objednávka úpisu akcií, která není řádně či správně vyplněna, může být zamítnuta. Společnost VINCI může objednávku považovat 
za neplatnou zejména v případě, pokud tato není doprovázena úhradou upisovací ceny uvedené výše. 
Jednu kopii tohoto formuláře úpisu akcií si nechávám pro osobní potřebu.

V           Dne 
Dopište prosím vlastnoručně „Přečetl(a) jsem si výše uvedené a souhlasím“
Podpis:

Příjmení Jméno

Zaměstnavatel  

PSČ Město Země 

E-mail

Adresa domů

Datum narození                                        Státní příslušnost                                                                Rodné číslo   

Mezinárodní skupinový akciový plán skupiny VINCI
CASTOR INTERNATIONAL

Částku uvedenou výše uhradím uvedeným způsobem (zaškrtněte pouze jednu možnost):
   bezhotovostním převodem na účet, jehož přesné údaje mi sdělí zaměstnavatel během období úpisu nebo mi budou v tomto období poskytnuty 

personálním útvarem.*
         *Upozornění: Aby byl úpis Vašich akcií platný, musí být platba připsána na náš účet nejpozději 14. června 2016.

   zálohovou platbou výše uvedené částky ze mzdy a uhrazením této zálohy na základě pravidelných srážek ze mzdy po dobu 6 měsíců. Tímto se zavazuji 
uhradit poskytnutou zálohu v šesti měsíčních splátkách. Návrh na uzavření dohody o srážkách ze mzdy podle § 146 b) zákoníku práce: podepsáním 
této objednávky úpisu dávám návrh na uzavření dohody o srážkách ze mzdy k uspokojení nároků zaměstnavatele na úhradu poskytnuté zálohy v šesti 
měsíčních splátkách; zplnomocňuji svého zaměstnavatele a dávám mu pokyn k provádění příslušných srážek z mé mzdy, která je nebo bude splatná, 
počínaje výplatním termínem mzdy za červen 2016.**

        **Měsíční srážky budou učiněny v souladu s příslušným zákonem platným v ČESKÉ REPUBLICE. Tato srážka nesmí být ze zákona vyšší než jedna třetina 
čisté měsíční mzdy dané osoby. Upozorňujeme, že taková finanční asistence poskytnutá zaměstnavatelem a splacená prostřednictvím srážek ze mzdy 
představuje zdanitelný zaměstnanecký benefit. Více podrobností naleznete v Místním dodatku.

Rozhodl(a) jsem se, že do této nabídky budu investovat částku 
(musí být rovna nebo vyšší ekvivalentu upisovací ceny jedné akcie VINCI):

*Nutné vyplnit všechna pole.
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POŽADAVKY A ZÁVAZKY
• Beru na vědomí, že investicí do této nabídky se stávám účastníkem mezinárodního skupinového akciového plánu skupiny VINCI.
• Úpis akcií společnosti VINCI je realizován v eurech. Výše mé investice bude tudíž převedena na eura na základé směnného kurzu určeného VINCI v 
den stanovení ceny (tj. 20. května 2016). Očekává se, že VINCI použije směnný kurz platný pro takový den. Během trvání mé investice bude hodnota 
mých aktiv vystavena vlivu fluktuace směnného kurzu eura vůči místní měně mé země. V důsledku toho se zvýší hodnota mých aktiv vyjádřená v místní 
měně, pokud hodnota eura relativné posílí vůči místní měně mé země. Na druhé strané pokud hodnota eura vůči místní měně mé země klesne, sníží 
se i hodnota mých aktiv vyjádřených v místní měně.
• Beru na vědomí, že kromě případu předčasného uvolnění (jak je uvedeno v informační brožuře) bude moje investice zablokována po dobu tří let.
• Na požádání může společnost VINCI předložit závazné předpisy mezinárodního skupinového akciového plánu skupiny VINCI a fondû FCPE, na 
které se odkazuje v přední části tohoto formuláře. Potvrzuji, že jsem měl(a) přístup k výroční zprávě společnosti VINCI (document de référence) a dalším 
zprávám finančního charakteru, které obsahují důležité informace týkající se činností, strategie, řízení a finančních výsledkû společnosti VINCI.
• Beru na vědomí potenciální daňové důsledky plynoucí z mé účasti na plánu úspor mezinárodní skupiny s vlastnictvím akcií skupiny VINCI a tímto 
za ně přebírám veškerou zodpovědnost. Zejména beru na vědomí, že jsem zaměstnavateli povinen/povinna uhradit veškeré částky, které by případné 
za mě musel zaplatit formou zálohy pro účely uhrazení daňových odvodů či sociálního zabezpečení, které mám povinnost zaplatit. Zaměstnavatel mi 
může tyto částky strhnout ze mzdy či jiných odměn, na které mám nárok, a/nebo může nařídit prodej všech nebo některých mých podílů fondu FCPE 
nebo akcií a ponechat si příslušný výnos.
• Moje rozhodnutí účastnit se této nabídky je zcela dobrovolné a osobní. Moje rozhodnutí nebude mít žádný vliv, pozitivní ani negativní, na můj 
zaměstnanecký poměr u skupiny VINCI. Účast na této nabídce je nezávislá na mé pracovní smlouvě a není její součáastí, neuděluje mi žádná práva či 
nároky týkající se mého zaměstnaneckého poměru či následných výhod nebo nároků, a to i po ukončení.
• Rovněž beru na vědomí, že tento dokument, ani žádný jiný materiál mi zaslaný či zpřístupněný v souvislosti s touto nabídkou či plánem úspor 
mezinárodní skupiny s vlastnictvím akcií Koncernu VINCI mi neuděluje žádná práva či nároky týkající se budoucích nabídek.
• Má investice bude doplněna bezplatným poskytnutím akcií ze strany společnosti VINCI bez protiplnění z mé strany. Podrobnosti tohoto poskytnutí 
jsou uvedeny v informační brožuře.
• Potvrzuji, že moje platba do mezinárodního skupinového akciového plánu provedená v roce 2016 nepřekročí 25 % mého hrubého ročního příjmu. 
• Počet akcií k dispozici pro nabídku činí 6 256 581. Překročí-li celková výše všech žádostí o úpis počet akcií, které jsou v rámci nabídky k dispozici, bude 
částka mé investice snížena. O kolik bude tato částka snížena, bude vypočteno následujícím způsobem:

(i) Bude vypočten osobní limit, který se bude rovnat výši průměrné žádosti o úpis vypočtené na základé celkového počtu žádostí o úpis. 
(ii) Poté bude stanoven zbývající počet akcií a vypočtena míra snížení, která se uplatní na zbylé jednotlivé žádosti o úpis.

Souhlasím s tím, aby částka mé investice byla snížena výše uvedeným způsobem. Částky odpovídající žádostem o úpis, kterým nebylo možno vyhovět, 
budou vráceny až do výše mé dobrovolné platby či výše zádržného bude o ně patřičně snížena. Platba bude provedena v souladu s podmínkami 
stanovenými místně.

 Beru na vědomí, že pokud neuhradím, nebo neuhradím včas, částku své investice, může být tato objednávka bez předchozího 
upo zornění zrušena. V případě nezaplacení může zaměstnavatel odkoupit bez předchozího upozornění všechny moje podíly 
FCPE a/nebo akcie a příslušný výnos použít na uhrazení částky mého úpisu. Pokud není výnos z prodeje dostatečný na pokrytí 
výše uvedené částky, stanu se dlužníkem příslušné částky vůči svému zaměstnavateli. Dále si zaměstnavatel vyhrazuje právo 
vůči mé osobě vznést žalobu a požadovat uhrazení nezaplacené částky.

• Tato objednávka podléhá ustanovením francouzského zákona č. 78-17 z 6. ledna 1978 o zpracování a archivaci dat a občanských svobodách. Byl(a) jsem 
informován(a), že informace obsažené v tomto formuláři budou koncernu VINCI použity v kontextu počítačového zpracování dat. Beru na vědomí, že informace 
obsažené v tomto formuláři mohou být použity pouze za účelem řízení plánu úspor mezinárodní skupiny s vlastnictvím akcií skupiny VINCI. Tyto údaje mohou 
být převedeny na jakoukoliv osobu zabývající se správou plánu úspor mezinárodní skupiny s vlastnictvím akcií koncernu VINCI. Zejména souhlasím s převodem 
svých osobních údajů na takovéto osoby ve Francii a se zpracováním mých osobních údajů takovýmito osobami. Tyto údaje budou uchovány po dobu nutnou pro 
zpracování úpisu akcií koncernu VINCI a pro veškeré transakce z tohoto plynoucích, jakož i pro řízení/správu aktiv držených v mezinárodním skupinovém akciovém 
plánu. Právo na přístup a úpravu svých osobních údajů mohu uplatnit tak, že se spojím s personálním útvarem svého zaměstnavatele. 
• Rozumím, že nabídka není určena „osobám ze Spojených států amerických“ a tímto potvrzuji, že nejsem rezident Spojených států amerických. Rozumím, že další 
informace o tomto omezení jsou dostupné v pravidlech FCPE a na internetových stránkách správcovské společnosti: www.amundi.com.


